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ter , mens leer eene leer der Vrijheid , des Vredes

en der Liefde is : indien ik daardoor tot het 'we-

zenlijk duurzaam heil mijner medemenfchen , me

ze ook ztjn , iets mogt kunnen bijdragen , dan zal

ik mij rijkelijk beloond en mijn jlreven ook voor

het lieye Vaderland niet geheel verloren achten.

DE VERT.



Vanneer wij de pelchic .n den mensch , van

den Haat der barbaarschheid tol Op dien

fchavhlg, <'pnicrk/aani gadcllaan , clan zien wij, hoc

hij In bel eerst ét Haaf van lichamelijke behoeften
,

en zich van het bezit zijner redelijke vermogen!

naauwclijks bewust was; hoe hij zieh langzamerhand

ontwontekk aan de kluisters van <-nkun *e en bar-

baarsehheid , en boe hij zijne ontwake: 'ijke

kraeht bezigde ter . -ntlckkin^ van een aantal waar-

heden , welke flrekken, OOI hem op te veren tot

den mg van een denkend wezen. Wij zien de

kunlten welke in het eerst zich bepaalden tot de

zasaenftelling der eenvoudigfte en n jfte din-

gOI , zieh meer en meer volmaken , en eindelijk

de vetCCnigde kracht van vernuft en nijverheid , alles

voortbrengen, wat hei menachdom bekoren of be-

fchtven kan. Wij zien den menfehen —
v<»"rliecn dor gelijk de WOCStt beide, waar-ver hij

doolde «'m zijn roedfel te toeken — dooi

fchaving van opvolgende gedachten verfierd , en tot

het bezit eener veelomvattende , wijd BJCgeftrefcte ken-

nis geraakt , doordringen tot befanc werk::

der Natuur en zich boven de gNOfCfl

wereld 4 tot het ongeziene en one verheffen.

Welk een genot geeft ons het ntfpotei ont-

wikkeling der edelfte aielaveiwogen! 1 IL fchijnt

ons tOC als of tic mcnlchelijke natuur me
van een' boogeftji rang in volmaaktheid wedijvert .
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en wij achten hot iets groots , een mensch te zijn.

Maar , terwijl wij ons gaarne geheel zouden willen

overgeven aan het flreelende gevoel van bewonde-

ring van het verledcne en van hoop voor de toe-

komst, wordt onze oplettendheid op cenc pijnlijke,

onwederftaanbare wijze afgetrokken , door édne don-

kere wolk , welke het fchoone tafercel overfcha-

duwt , — één zwarte draad , welke geheel het fchit-

tcrend weeffel der gefchiedenis doorloopt — éénc on-

uitdclgbare bloedige vlek , welke in alle rigtingen

den loop der menfchelijke zaken doorkruist. Ja , de

Wilde heeft zijne fchuilplaats in de rotfen verlaten ; —
tempels en paleizen zijn opgerezen van uit de over-

blijffels der hutten ; — de dageraad der waarheid

heeft de fchaduwcn des bijgeloofs verdreven ; — maar

te midden der afwisfelende tooneelen , onder de zui-

vere zonneftralen van het Evangchelicht zoowel als

in den (likdonkeren nacht des Heidendoms , in elke

eeuw en onder iedere luchtftreek , heeft de oorlog

zijn verwoestenden fchepter gezwaaid. De wijze

,

de Vaderlandlievende, de filozoof, wel verre van des-

zelfs magt tegen te werken , hebben zicli vereenigd

om die uitgeftrekte magt nog verder uit te breiden.

De dichtkunst heeft hare lier toegewijd aan deszelfs lof.

De roem heeft de fchoonfte kranten om de bloedige

flapen des verdelgers geflingerd. Die verdelger ver-

fchuilt zich achter het masker van vrijheid , ont-

heiligt den naam van Godsdienst, en de triomfkreet,

die uit duizend monden opgaat , verdooft de ftem

dier weinigen, welke aan de algemeene dwaling tc-

genltand durven bieden , welke den overwinnaar zijne

kwalijk verdiende toejuichingen trachten te ontnemen,

en het wagen te ontkennen , dat de mensch een ftel-

lig , onvervreemdbaar regt hebbe , om zijnen mede-

mensen te dooden en in ellende re dompelen.



j)c mening i dat bet /... d dodmatig en regt-

vaarJi^ middel is, on twiftsaken tusfcben de Natiën

te bcflcchtcn i
is chend gewoi

dit denkbeeld heeft aulk een uitgeitrwztcfl invloed ge-

had op alle menlehelijke inrigtingen ; h

tot ieder vak van letterkunde i, en

aks ingeweven in de du rtelde voorourdeelcn

der opvoeding , iat hij, die liet onderneemt te bew^
dat ei i t gclici -i op lo itiflg en ver-

blindheid bcruit, , van zijn plan ais

onuitvoerbare heriënfehim befchouwd te zien,

en zelf v«<or een dWMI , of Op zijn best voor een

wehiieenend dueeper te worden uitgekfCten. hn
evenwel fraag het den oopartijdigen , opmerkzamen

befchovwer: Welk gebruik het meeste kwaal in

alle uuaifchappijen heet": i^t V hij zal moeten

antwoorden — de (i
\g hem: welk

bruik meeei vernederend is vooi den MBtdi , en

Iregl flrijdig met den

welke door het meerderded der befchaafde wereld

beleden wordt ? en wederom zal hij moeten ant-

woorden — de 1 1 .1 1 moet liet hem ten

.
. eunieii dat men ooit het voeten

oorlogen, met de leer des vredef en der

begaanbaar heelt kunnen aehten. Wel weet hij het

,

ilat een onverlicht oordeel maar al te

f de driften en hartstogten te laten

pen ; dat het moeijelijk is e

;dc wijze van zien en handelen

1 kan liet hem niet ven»

wanneer de ruwe Wilde in btin te>

g 11 gijnen broeder ; wanneer liij den heiden zijne

kin I trpen , * ijno

len «''.leien , verlehrikkir. heen

verfprei li n '..m met een affchuu
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nederzien op de verwoestingen, welke hij heeft aan-

gerigt. Uun gedrag is cenigermate te verontfchuldi-

gen , wanneer men bedenkt , dat het een natuurlijk

gevolg is van een zekeren voorafgaanden zamenhang
van denkbeelden. Maar hoe zal hij het verklaren

,

dat diegenen welke zich navolgers van den Vorst

des Vredes noemen, door hun voorbeeld het gebruik

wettigen om menfchenofFers te Aagten op de altaren

der Staatkunde en der Eerzucht? Een gebruik, het-

welk den Christen , die Gods woord als het eenig

rigtfnoer van zijn gedrag erkent , zoo ftellig verbo-

den wordt , dat het genoegzaam fchijnt hem flechts

op dat woord te wijzen , om hem van deszelfs mis-

dadigheid te overtuigen. De uitfpraken der H. Schrift

aangaande dit punt , zijn zoo klaar en duidelijk , dat

wij het onnoodig zouden mogen achten , de aandacht

onzer lezers daarbij te bepalen , zagen wij niet dat

Christenen van allen naam , op weinige uitzonderin-

gen na, als om ftrijd derzelver gezag verachten of

misduiden. De komst van den lang verwachten Ver-

losfer werd aangekondigd met de plegtige woorden :

„ Vrede op aarde!" — het was een voornaam oog-

merk zijner hemelfche zending , dien Vrede in te voe-

ren, welke in het wetboek der heidenfehe Zedekunde
geene plaats gevonden had. Hij leerde dat de mensch
hier op aarde in eenen kinderftaat verkeert ; dat het

zijne beftemming niet is om zich geheel over te ge-

ven aan allerlei aardfche genietingen , maar om door

de Goddelijke genade en door aanhoudende zelfver-

loochening
, gefchikt en voorbereid te worden voor

een flaat van eeuwigdurend geluk , terwijl hij door

de vcrvvaarloozing daarvan zich in een onherltelbaar

verderf zoude ftorten. Hij , die deze gewigtige waar-

heden gedurig voor oogen houdt , hecht geene te

grootc waarde aan zinnelijke voorbijgaande genietin-



gen ; liij fcbat bet aardïche en vergankelijke niet u

. Ons* Goddelijke w' Dl ie

) i'.er were'. J in dcrzelvcr wezenlijke waarde lee-

ItO kennen, die 'ke aanleiding g:.

.

dl bittcrltc vcrfcbillen tusfeb , opdat

bierdoor bet zaad der tweecbagi reritiki i

den. In overeenftemming m
dien aanval

ren , elL eigenbelang

ten 1 .ui^en van

I' int men toe uat hel

dOCndÉ is legCfl lik r/.ucbt , niet

Binder ondubbelzinnig zijn nitfpraken

aanzien van wraak-

neming. Het is waar, ('.>; beeft in vr tijd

<.\a\ Israëliten een zeker beperkt

liaan , misleiden wel OB ben M Iko-

mene heul en billijkheid , welke de me;

a.m zijnen naasten verfcbul.' ;

g
'. l* , in te pre:

Hu bad. bun toegedaan , <>m ï n i

Handigheden „oog on oog en tand een tand te ei-

fchen.** Doch de Stfchi i
- maakte

een einde aan die orde van zaken welke enkel was

den banen TOOT cc;

zuivere en geestelijke leer. Hij beval zijne discipe-

len , niet ci.kcl D kwaad niet kwaad , maar

ook om bet kwaad mei - zDe

ingen te »men als zij ho-

pen dat bun zeken alle fcbuld v

bij beval bun , niet alleen 001 niet

maar ook OU) tC D de genen die lun v

niet alleen <>m hlffllM |

<»m ben die >.;n b.irtelijk

d , walk

iieili ;fl Liefde noemt.
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Staan wij hier een oogenblik (lil , om ernflig te

onderzoeken of wij ons aan de nakoming dezer voor-

fchriftcn kunnen onttrekken , indien wij niet alle ge-

zag der Goddelijke openbaring willen om verre wer-

pen. — Is het mogelijk dat iemand die vast gelooft

dat het Christendom van Goddelijk» ooi-fprong is,

aarzelen kan om te bekennen dat elke daad van ge-

weld tegen menfehen , opftand is tegen God ? Of
wil men ons tegenwerpen dat de leer welke verbiedt

wraak te nemen over beleedigingen ons door bijzon-

dere perfonen aangedaan , niet kan worden toegepast

op openbare grieven ? Hoe ! verbiedt dan de wet

één mensen te vermoorden en geeft zij volmagt tot

het vermoorden van duizenden ? Verbiedt zij den

teugel te vieren aan toorn en wraakzucht jegens den

naasten die ons beleedigt , en wettigt zij gevoelens

van haat , en daden van wreedheid jegens eene on-

fchuldige menigte ? Of kan de burgerlijke overheid

regt in onregt en onregt in regt veranderen ? Ge-

wis , niemand kan gezegd worden het beginlel van

liefde tot vijanden te beoefenen , indien hij zijn' vij-

and niet onder alle omftandigheden bemint. Maar
hoe kan hij een vijand beminnen en hem dooden ?

Laat ons , terwijl wij op ons heilig voorbeeld

het oog vestigen (ons herinnerende dat „ indien ie-

mand den geest van Christus niet heeft , hij niet

tot de Zijnen behoort") onpartijdig nagaan of het

denkbaar is dat Hij , onder welke omftandigheden

dan ook , zich van de werktuigen van moord en

verwoesting zoude hebben bediend ? Of misfehien

zal ons de vreesfelijke tegenftrijdigheid tusfehen den

krijgsgeest en den geest des Christendoms nog tref-

fender in het oog vallen , wanneer wij de gemoeds-

geftcldhcid welke de Godsdienst in ons voortbrengt

,

vergelijken met die welke den mensch tot hel werk
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gehoorzaamheid even onvoorwaardelijk zijn moet.

Het ftaat ons niet vrij het regte pad te verlaten

um redenen van vooronderftelde nuttigheid. Wij mo-
gen geen kwaad doen opdat er goed uit voortkome.

De krach tdadigfle en doelmatigfte verdediging , ze-

delijke tegcnfland zuo als de apostel Paulus dien ge-

ftadig uitoefende , zoo als wij dien zien in het voor-

beeld van den Zaligmaker zelven , toen Hij door
Pilatus ondervraagd werd, die tegenftand wordt onge-

twijfeld door de H. Schrift gewettigd; maar nimmer
gewapende tegenftand. Wij mogen almede aanmer-

ken dat onbepaalde onderwerping aan den wil van een

hoogst volmaakt , overaltegenwoordig Wezen , ein-

delijk toch de meest wezenlijke nuttigheid hebben
moet. )3e hoogde deugd is tevens de hoogde wijs-

heid. Het menfchelijk verftand is binnen naauwe
grenzen beperkt. De mensch ziet Hechts een klein

gedeelte van het plan der Godsregering en beoor-

deelt naar dat gedeelte dikwerf al te vermetel het

groot geheel. Maar de Schepper van het heelal over-

ziet als met een oogopflag de lange keten van oor-

zaken en gevolgen. Zijne wetten zijn dus gegrond
op eene allesomvattende kennis , en daar die wetten

inftellingen zijn eener oneindige liefde zoowel als

eener oneindige wijsheid , moet eene volkomene ge-

hoorzaamheid aan dezelve eindelijk de grootfte fom
van menfchelijk geluk voortbrengen. Hoe verlichter

wij worden , hoe meer wij ons verwijderen van on-

kunde en eigenbaat , des te beter zullen wij ook de

groote bedoelingen der Goddelijke wetgeving leeren

inzien; en zelfs waar onze kortzigtigheid ons belet

die bedoelingen duidelijk te onderfcheiden , blijft het

voor ons zaak , willen wij wijs en voorzigtig han-

delen , om tot derzelver bereiking mede te werken ,

door ons ftriktelijk te houden aan die bevelen welke
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hoogere inzitten ten gnndflag hebben dan wij met

mogelijkheid bevatten kunnen.

Doch indien de lorrcdennri da itarlogi wcigcicu
zich door Godsdienftige d.rangredencn te la-

tuigen, wel nu! wij fcbltx men niet hen <>p hun' e

grond te komen beltrijdeii. Wij zullen trachten aan

te tOOOCD dat hunne (telling om aar is, niet-

tegenllaa: Ie Iterkte welke regtvaar

hcid en rottigheid aan deze\ nen , en i!:r

OofflOf eene bffOfl is van OOdod .aar-

digheden en diende, als dezelve, z-«o het
|

herltcllen moet. Dikwerf worden bij de behandeling

van dit UUdttWUp, buitengewone gevallen aange-

haald , ten einde daarvan een algemeen bcfluit af te

leiden. Doek dit il niet juist geredeneerd. Het

kan zijn dat dooi eene togCO, het leven eens <»n-

ïehuldigcn gered, is geworden. V"lgt hieruit dat het

ons vrij ltaat te liegen, en dal dl waarheid, om niet

in alle onhandigheden heilig behoort te zijn? Neen;

indien wij uitzonderingen maken op het beginlel ,

Hellen wij ons bloot aan veel groottf kwaad:, d.an

uit deszelfs algeheele verwerping SOUde < ntltaan.

n wij dan den ruimden omvang aan d

heeft het aangenomen Rgt oorlog te voeren

\ geheel vóór- <<l' nadeel aan liet menschd mi aan>j

gebragt V >)it punt onderzoekende, willen wij geens-

zins ontkennen dat onder toelating der a'des bezu-

rende Voorzienigheid , welke ze!;

menfehen dienstbaar maakt aan d.c fOffOCfing harer

orgrond.elijk wijze ontwerpen, de oorlog nu en

dan het middel geweest zij, waar

over d.e w.reld verlpreid is geworden. '>

oorlog zijn de weldaden der bel'ehaving meer ..

meen doorgedrongen; de b< en ver-

nederd, en derzelver ondeugden getucluigd geworden.



Misfchien kunnen daarenboven de rampen die den-

zelven vergezellen , medewerken
, juist tot verdelging

van het bcginiel waaruit zij ontfpruiten , daar zij

op de trettendlte wijze de dwaasheid van allen (trijd

doen uitkomen , en ons daardoor de zegeningen des

Vredes te meer op prijs lecren Hellen. Maar het is

niet uit zoodanige beweegredenen dat men zich in den

krijg wikkelt. Gewoonlijk gaat men enkel naar de

ingevingen van hoogmoed en eigenbaat te werk , onder

het voorwendfel van Vaderlandsliefde ; of zoo men al

uit minder onedele beginfelen handelt , worden toch

gewoonlijk beide de ftrijdende partijen aangedreven

door een begrip , hetzij van de nuttigheid of van de

noodzakelijkheid des krijgs. Onderzoeken wij dan,

in hoeverre het oorlogen , waarlijk het regt heeft

doen zegepralen. Elke partij geeft meestal voor on-

der deszelfs banieren te vechten , maar het regt kan

toch niet aan beide zijden zijn , en waarfchijnlijk

aan geen van beide kanten blijven. En wie zal dan

nu met zekerheid beflisfen wilar het te zoeken zij,

en in hoe verre de zaak des regts gewroken kan

worden , zonder al weder nieuwe inbreuk op de

wetten van regt en billijkheid te maken ? Want
neemt men het regt van vergelding tot rigtfnoer

,

dan zal men toch moeten erkennen dat elke ftraf,

welke niet volkomen in verhouding (laat tot den

onderganen hoon , onregtvaardig is , en zelve eene be-

leediging wordt welke wederom op hare beurt eene

dergelijke kastijding eischt ; — aldus is de deur open-

gezet voor eene cindelooze reeks van vijandelijk-

heden.

Het verdient opmerking dat bijna al de oorlogen
,

door eene aaneen fchakeling van welke Rome de bc-

heerfcheres der Wereld werd , ondernomen zijn ge-

worden onder het voorwendfel van zelfverdediging

,
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twijfel clc cerftc aanvallers , en bragten hunne vijan-

den in de noodzakelijkheid om geheel Cifalpinisch

Gallië, benevens een aanzienlijk grondgebied aan gene

zijde (Ier Alpen te veroveren. Maar van toen af

waren de Romeinfche gewesten nooit veilig itegen de

aanvallen der vijandelijke naburen , — de Gallifche

bondgenooten riepen de hulp van Cefar tegen hunne

vijanden in , — Cicze. werden onderfteund door de

Bretons , en Cefar zag zich weldra gedwongen ge-

heel Gallië en een groot gedeelte van^ Britannic ^aan

zijne heerfchappij te onderwerpen.

Men ziet uit de aangehaalde voorbeelden dat zelfs

die ( )orlogen , welke volgens derzelver uitflag te oor-

deelen , wel degelijk onder de aanvallende gerangfchikt

behoorcn te worden , onder voorwendfel van zelf-

verdediging begonnen zijn ; — en wilde men rok de

nieuwere gefchiedenis gadeflaan , gelijke daadzaken

zouden tot een gelijk befluit voeren. Elk die ge-

tuige geweest is van de gebeurtenisfen gedurende de

laatfle dertig jaren , oordeele zelf of het beginfel van

regtmatige tegenfland in den mond van Bonaparte

niet het fchoonfchijnend voorwendfel is geweest

,

waarmede hij zijne loopbaan van onbeteugelde eer-

zucht heeft begonnen.

De Oorlog als zelfverdediging is dus verwerpelijk,

niet enkel volgens het grondbeginfel dat alle oorlog

ongeoorloofd is , maar ook opi dat het aannemen

van zoodanige uitzonderingen in de daad de grond-

flag heeft gelegd voor de meeste aanvallende oorlo-

gen. Zelden blijft de oorlog eenvoudig defenfief.

Veelal zal men zien , dat een Volk , hetwelk eerst

alleen ter befcherming van eigen goed en grondge-

bied de wapenen aangordde , alras op zijne beurt

zijne naburen aanrandt en ten onder brengt ; dat des-

zelfs wetgevers , door het krijgsgeluk verbijsterd

,
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fcfcfc ccrzucl; 'f)qvm,
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BOCk Hellen wij liet llkrgunftjgife —
-



18

kleine (laat wordt door ccn magtigcr nabuur onder-

drukt en neemt zijne toevlugt tot de wapenen. Na
eenen langdurigen blocdigen woiftelltrijd , welke cene

opecnftapeling van rampen met zich fleept , waar-

fcbijnlijk veel zwaarder dan die welke aanleiding gaven

tot den flrijd , behoudt de Jterklle partij in negenen-

negentig gevallen van de honderd de overhand, en

de overwonnene moet tienmaal ergere verdrukking ver-

duren , tienmaal grievender vernederingen ondergaan

dan te voren. Men vindt wel is waar in de ge-

fchiedenis eenige weinige fchitterende uitzonderingen
,

waar de veerkracht van ware geestdrift cene veel

grootere magt heeft doen bukken , — doch deze

benemen niets aan de kracht van den algemeenen

regel , er gaat daarom geen ltip af van onze Hel-

ling : dat men ter verkrijging van een mogelijk goed

,

cene zekere fchuld op zich laadt , aan onvermijde-

lijke rampen zich blootllclt ; die uitzonderingen be-

wijzen geenszins dat men hetzelfde doel niet door

betere en geoorloofder middelen had kunnen berei-

ken. De beste zaak , aan de kanfen des Oorlogs

gewaagd , is een lot , hetwelk men in de vaas werpt

waaruit de Fortuin blindelings de gaven aan hare

gunitelingen toedeelt; — een ingewikkeld vraagltuk

vjö regt en onregt , welks oplosfing men laat af-

hangen van eene der barbaarfche proeven des mid-

den-eeuwfehen bijgeloofs. Men hoore het getuige-

nis van een man , die door de ondervinding waar-

fchijnlijk beter dan iemand in (laat gelteld was , om
over de kanfen van een vcldllag te oordeelen. „ Het

„ lot van een flag ," zeide Napoleon : „ is het re-

„ fultaat van een oogenblik , van eene gedachte; de

„ vijandelijke legers naderen elkander , met verfehil-

„ lende, bewegingen, zij vallen elkander aan, en vech-

„ten gedurende een' zekeren tijd; het beilisicn.de
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wischbare fchandc gebrandmerkt , worden in den

oorlog niet enkel als geoorloofd maar zelfs als lof-

waardig geroemd. Moet het natuurlijk gevolg van

zulk cene aanranding van alle zedelijke beginfelen

,

zich niet vroeger of later in het algemeenc karakter

openbaren ? Befchouwt een leger , een ligchaam za-

mcngeftcld uit ettelijke duizenden denkende wezens,

veroordeeld tot de onteerendfte vernederingen van ver-

iland en wil en enkel gewaardeerd wordende naar ge-

lang hunner numerieke Merkte ; welk een ruim veld

tot verdelging van de cdclftc deugden , van elk ge-

voel van menfchelijkheid , grootmoedigheid , onaf-

hankelijkheid ! Zelfs dan wanneer de troepen met

ongeveinsden ijver de zaak hunner aanvoerders om-
helzen , is de uitflag niet minder ongunftig voor de

zedelijkheid. Herhaalde gewelddaden brengen gelijk-

foortige gewoonten voort ; de beledigingen der te-

genpartij geven aanleiding tot wedervergelding; hier-

uit vloeit een ftelfel van wederkeerige wreedheid voort,

en niet zelden zien wij een geheel volk , dat voor

eene regtvaardige zaak , met al de zuiverheid van

misleide geestdrift , den ftrijd aanvaardde met des-

zclfs verdrukkers van karakter verwisfclen , en op

zijne beurt zich fchuldig maken aan alle verfoeije-

lijke gruwelen welke de menschheid ontceren. Deze

waarheid wordt ongelukkiglijk op ieder blad der

gefchiedenis overvloedig bewezen ;
— weinige trek-

ken zullen voor ons oogmerk voldoende zijn.

Nimmer werd misfehien een oorlog uit zuiverder

beweegredenen door de bevelhebbers ondernomen en

met algemecner zclf-opoffering door de foldaten ge-

voerd , dan de ftrijd der franfche koningsgezinden

in de Vendée. In het begin van 1794 gaf een oog-

getuige hunner daden , het volgende getuigenis van

hun karakter: „Hunne dapperheid en geestdrift,
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„ tigtal pcrfoncn welke hij juist gevangen gemaakt

„ had , omringde hem ; zij Hielden zich aan zijne

„ klccdercn en aan zijn paard vast. liij begeeft

„ zich naar de gevangenis , en de verwarring houdt

„ een oogenblik op , want de i'oldaten koesterden te

„veel eerbied voor hem om hem niet te gcboOF-

„ zamen ; doch de Marigny , buiten zich zclvcn van

„woede, naderten fchreeuwt hem toe: „„Verwij-

„„der u en laat mij deze brandftichters dooden , zij

„ „ hebben uw kasteel in de asch gelegd !" " —
„ Te Chatillon werd op deze wijze een einde aan de

„ llagting gemaakt, doch vele dier ongelukkigen

„werden in de boerenhuizen, waarin zij eenc fchuil-

„ plaats zochten, jammerlijk omgebragt." De fchrijf-

„ (Ier zegt op een' anderen tijd : „ dat de Marigny

„bij verfehillende gelegenheden herhaalde blijken van

„wreedheid gaf; de overige officieren volgden zijn

„ voorbeeld wel niet na , doch zij lieten hem on-

„ gehinderd in de uitoefening zijner wraakzucht.

„ Zoodanig kan de burgerkrijg de menfchelijke na-

„ tuur doen verbasteren. De Marigny, een der wcl-

„ willendfte en beste menfehen welke ik ooit gekend

„ heb , was in een' bloeddorftigen barbaar herfcha-

„ pen ;" — en de anders zoo beminnelijke fchrijf-

fter voegt er van zich zelve bij : „ Ik moet beken-

„ nen dat toen ik dien dag een aantal lijken van

„republikeinen aan den weg vond, eene heimelijke,

„onwillekeurige woede mij vervoerde, zoodat ik ftil-

„ zwijgend mijn paard de fporen gaf, om aldus de

„ over blij ffelen van hen, die de Lescure gedood had-

„ den , in het (lof te vertreden." *

Gedurende den vrijheids-oorlog der Zvvitfers' in

de vijftiende eeuw , tegen de onregtvaardige aanmati-

* Gedenkfchriften van Madame de la Roche-Jnquclin.
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„ (lacht , noch (tand , noch fcboonheid vermogt c!c

„woede der overwinnaars te ontwapenen." — „Drie-
„envijftig vrouwen werden onthoofd gevonden in

„cenekerk. Kruiken vermaakten zich kinderen in

„de vlammen te werpen, — Pappenheims Wallonen*

„zuigelingen aan de borst der moeders te 1'picsfen.

„Eenige Liguistiiche officieren door het zien dezer

„gruweldaden met afTchuw vervuld, waagden het

„Graaf Tilly te fmceken dat hij het bloedltorten

„zoude doen ophouden. „Komt over een uur \vc-

„„ der,"was zijn antwoord. „Ik zal dan zien

„ „ wat mij te doen ("laat ; de foldaat moet voor zijne

„ „gevaren en zijnen arbeid eenige belooning lub-

„ „ ben" Met onafgebroken woede duurden deze

„gruwelen voort, tot dat rook en vlammen tier roof-

„ zucht eindelijk paal en perk (lelden. Om de ver-

„ warring nog te vermeerderen , en den Cegenfland

„ der burgers krachteloos te maken , had men de

„ ftad al aanftonds aan verfchillende hoeken in brand

„ gedoken. Nu verhief zich een ltormwind welke

„als in een oogenblik de vlammen over de ganfche

„ftad verfpreidde , en den brand algemeen maakte.

„ Verfchrikkelijk was het gedrang te midden van

„ damp en lijken , van uitgetogen zwaarden , van

„ nederdortende gebouwen, van het ftroomende-bloed.

„ Eenc ondragelijke hitte vervulde de Atmospheer

,

„en de ftceds toenemende gloei, dwong eindelijk

„zelfs deze verworgers , naar hun kamp terug te

„ vlugten , enz." „ liet geheele getal der mn-

„ gekomenen werd op dertigduizend begroot;" —
„de intogt van den Generaal gefchiedde op den 14dt.11 •

„ daags daaraan werd cene plegtige mis gehouden ,

„ en onder het gebulder van het gcfchlii , het Tc

„ Deurn gezongen ! ! /"

Zulke treurige gevolgen heeft de oorlog voor de
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licid is voorzeker liet vervaardigen van die goederen ,

waarnaar de aanvraag bet minst aan wisfelvallighc-

den onderhevig is. De oorlog nu , geeft het bc-

fkian aan een aantal verfchillende kostwinningen en

ambachten , voor welker uitoefening de noodzake-

lijkheid ophoudt met het ophouden der vijandelijk-

heden ; en ziedaar cene groote menigte van arbei-

ders , die evenwel gevoed moeten worden , bij het

terugkeeren van den Vrede zonder werk , en dus

in eene onnutte last voor den Staat herfchapen.

En neemt men bij dit een en ander nog in aan-

merking de verwoestingen , het nutteloos verlies

van de noodzakelijk (te voorwerpen , altijd door

militaire maatregelen veroorzaakt , de magazijnen van

levensmiddelen welke vernield worden , opdat zij den

vijand niet in handen zouden vallen : zal men dan

riet moeren twijfelen of de overwinnaar , zelfs in

het volkomen bereiken van het gewenschte doel ,

vergoeding zal vinden voor de fchade en de verlie-

zen door het najagen van hetzelve geleden ?

Het is evenwel niet moeijelijk aan te toonen , dat

de oorlogen over het algemeen voor elk der in de-

zelve betrokkene partijen in het eind meestal vruch-

teloos geweest zijn zoowel , als dat het voeren der-

zelve hun gedurende dcrzelver loop groot nadeel be-

rokkende. Waarlijk hoe zoude het ook anders kun-

nen ziju , tenzij de ftrijd zoo ongelijk ware dat de

zwakrte partij ten cenenmale voor de overmagt moest

onderdoen. Het verlies van een veldllag kan het volk

naar eene kortftondige wapenfehorfing doen verlangen

,

doch zelden wordt daardoor eene minnelijke fchikking

der gcfchillcn te weeg gebragt. Vredes-traktaten , de

vrucht , niet van meerdere gematigdheid , maar van

nooddwang , zullen met de gewone getrouwheid

worden nagekomen , en — na cenc genoegzame ver-
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Een werk , hetwelk in een beknopt maar bondig

verllag , een overzigt leverde van het wezenlijk nut

door de oorlogen aangebragt in tcgenoverftclling van

hetgeen zij gelost hebben, en zulks van de vroegfte

tijdperken der gefchiedenis af, zoude een onwaar-

deerbare fchat zijn. Daar echter onze tegenwoordige

onderzoekingen door de naauwe grenzen van deze

verhandeling bepaald, ons noodzaken ons tot een

kort tijdsbeflck te beperken , kiezen wij hiertoe uit

,

de oorlogen van het vaste land gedurende het laatfte

gedeelte der 17-e en der i8 de eeuw, waaraan En-
geland op de eene of' andere wijze heeft deel genomen.

Naauwelijks had Willem de 111 den engell'ehen

troon beklommen , of de natie nam , als voorname

mogendheid deel aan den oorlog tegen Frankrijk

gevoerd, door Oostenrijk, de Nederlanden en Spanje.

Hare oogmerken , zoodanig als dezelve in de oor-

logsverklaring worden voorgcfleld , waren : den duit-

fchen Keizer te onderftennen ; — de aanmatigingen

der Franfehen , welke de Visi'cherij van Terrcneuve

aan zich zochten te brengen , tegen te gaan , en de

I Judfon's-baai te heroveren ; — de belangen van den

Engell'ehen handel , en de opperheerfchappij der En-

gelfche Vlag te handhaven ; — hare Protestantfche

landgenooten in Frankrijk te befchermen , en Lo-

dewijk te noodzaken om zijne hulp aan de Stuarts

te onttrekken. * De Hollanders beklaagden zich

voornamelijk over de benadeeling van hunnen han-

dde rust van het menschdom te wenfehen dat men dit ge-

„ wigtig punt ernftig in overweging name , en goedwillig

„ dat ftelfel van gelijkheid invoerde , waaraan men toch vroe-

„ ger of later , na kortere of langduriger worftelingen , ge-

„ dwongen zal zijn zich te onderwerpen."
* Tindal.
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ken * gedwongen werden om , of hun godsdienst af

te /.weren, ot' de ltrallen waarmede deszelfs uitoe-

fening bedreigd was te ondergaan. Men bood Lo-

dc wijk eene memorie aan ten gunrte van zijne Pro-

testantfche onderdanen , doch op bet verwerpen daar-

van , liet men hen aan hun lot over. Men ver

niet dat ijver voor de protestantfche zaak eene van

de verklaarde redenen was, die Willem de UI tut het

aangaan van dezen oorlog hadden doen bed uiten.

Frankrijk deed wel is waar , aan Spanje eenige fchijn-

bare concesiïën , doch dit gelchiedde enkel met oog-

merk , om, gelijk naderhand gebeurd is, dat geheelc

Koningrijk des te gemakkelijker aan het Huis van

Bourbon te verzekeren ; en terwijl de vraag aan-

gaande de Spaanlche troon-opvolging onbeflist bleef,

was het duidelijk te voorzien, dat Europa al.lra

het tooneel van een' nieuwen oorlog moest worden ,

geboren uit de rampen zelve , tot voorkoming van

welke de vorige worstelkamp ondernomen was. f Van
den anderen kant hadden de Engelfchen hunne Duit-

iche bondgenooten verlaten ; het gclchil over de

Hudfons-baai bleef aan toekomftige arbitratie over-

gelaten en in hoe verre hunne andere oogmerken in

de oorlogsverklaring aangewezen , bereikt , en de han-

delsvrijheid der Hollanders bevorderd waren gewor-

den , zal men best kunnen opmaken , uit de onder-

fcheidene verklaringen zoo der Hollanders als der

Britten in 1702. Daarin beklagen zich de laatstge-

noemden over inbreuk op hunne regten van Koop-

handel , en de aanhoudende befcherming door Frank-

rijk aan den Pretendent verleend. De Hollanders

verklaren dat „ de Republiek beroofd werd van een

* Hetzelfde werk.

t Ibid.
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schede natiën , er met ecnige Eekerheid op konden

bouwen* * Het handels-traktaat voor Engeland tot

fland gebragt, was zoo uiterst nadeelig voor desBdfa

commercialc belangen , dat de bill , (trekkende om
liet ten uitvoer te doen brengen , dbof het luns der

Gemeenten verworpen werd , ten gevolge der talrijke

petitiën daartegen uit alle oorden des Rijks ingeko-

men. Lodewijks gedwongenc erkenning van de reg«"

ten der Koningin van Engeland , maakte gcene ver-

andering hoegenaamd in zijne handelwijze omtrent

den Pretendent. De Hollanders floten in aller ijl

een verdrag , in vele opzigten minder voordeel ig

,

dan dat , waardoor zij volgens het oordeel van hun-

nen Groot-penfionaris Ileinfius , de vrucht van al

het reeds vcrfpilde bloed en goud verloren zouden

hebben. En wat Oostenrijk betreft , werd door den

Maarichalk de Villars te regt aangemerkt , dat : „ na

„ een oorlog van veertien jaren
,
gedurende welke de

„ Keizer en de Koning op het punt geweest waren ,

„ van hunne refpective hoofdftcden te moeten verla-

„ ten
;

gedurende welke Spanje twee Koningen als

„ mededingers naar de Kroon te gelijk in Madrid

„ gezien had , en bijna alle de kleine Staten van

„Italië van Meesters veranderd waren; deze Oorlog,

„ welke het grootfte gedeelte van Europa verwoest

„ had , een einde nam , op voorwaarden , waartoe

„men even goed bij het begin der vijandelijkheden

„had kunnen overgaan." \ De lommen door het

Parlement in den loop van dertien jaren toegeftaan ,

bedroegen meer dan tachtig millioenen p. ft. , en bij

den dood van de Koningin Anna , beliep de fchuld

50,644,306 p. ft. , vorderende 2,811,903 p. ft. ,

* Tindal.

| Coxe.
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fche Koophandel door verhoogde lasten en accijnfen

bezwaard , en het land , met opzigt tot deszelfs

overzeefche bezittingen, juist in dcnzclfden toeftand

als toen de oorlog begon. * De Mogeodbedefl van

het vaste land, wier geichillcn, (gedurende den ze-

venjarigen Oorlog met de grootfte verbittering door-

gezet ,) almede in de conferentiën te Aken beflist

werden, hadden even weinig reden om over den

uitflag voldaan te zijn. Frankrijks oogmerk om de

Oostenrijkiche Prinfes van hare erfelijke Staten te

ontzetten , was mislukt. Maria Therezia , wier be-

twiste regten de eigenlijke bron van den oorlog wa-

ren geweest , was zoo weinig over deszelfs uitflag

te vrede , dat zij haar misnoegen deswege niet konde

verbergen en den Engelfchen gezant , welke verlof

had gevraagd om haar met het herftel van den

Vrede geluk te komen wenfehen , antwoorden liet

:

„ dat een bezoek van rouwbeklag wel zoo gepast

„ zoude zijn." f De Koning van Pruisfen , de ee-

nige winnende partij , had wel is waar Silezie on-

der zijn beheer gebragt , doch zulks gaf al aanltonds

aanleiding tot een' nieuwen Oorlog, welke in 1756

uitbrak , en , door den eerzuchtigen naijver van Fre-

derik en de Keizerin- Koningin volgehouden, nader-

hand in verband gebragt met de twisten der Engel-

fchen en Franfchen betrekkelijk hunne grensfeheidin-

gen in Amerika , langzamerhand alle de Europefche

Staten in den vreesfelijkcn draaikolk medelleepte en

zijne verwoestingen tot in Azia , Afrika en Amerika

uititrektc. In de hoop van den Oorlog meer in

hare belangen te doen eindigen , liet Maria Therezia

de vriendlchap van Engeland varen , aan welks hulp

* Rees, Encyclopédie,

f Coxe.
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in de trapswijze vermindering welke het gevolg zou-

de zijn van dezen maatregel , die meer dan eenige

andere zoude medewerken om eenen nieuwen Oor-

log voor te komen.

Doch — men vertmuwc op de knrtzigtige bere-

keningen van zulke ilaatslieden ! Om de zwaarte

der ichuld te verminderen , welke enkel uit het na-

jagen derzelfde oogmerken was ontdaan , beproefde

Groot-lïritanje het , om de vrijheden zfjner Noord-

Amerikaanfche onderdanen aan te randen. Hierdoor

werden de ijs fel ijkheden des Oorlogs in de berde we-

relddeelen vernieuwd ; nagenoeg honderdduizend Brit-

fche foldaten , fchoten er het leven bij in ; de ftrijd

eindigde met het ganfchelijk verlies dier Koloniën,

en men had met eene nieuwe fchuld van bijna hon-

derd millioenen de lasten der Natie verzwaard.

Frankrijk , dat ïn den Amerikaanfcben oorlog was

medegeneept geworden , won niets bij het traktaat

van 1783; de Hollanders raakten eenige handels-

privilcgiën kwijt , en de Spanjaarden herwonnen

enkel wat hun in dei voorgaanden oorlog ontno-

men was.
- Zoodanig waren de uitkomftcn der bloedige wor-

ftelingen , door welke Europa gedurende een groot

gedeelte der twee laatstverloopene eeuwen zoo jam-

merlijk geteisterd werd.

Het is onnoodig thans een overzigt te geven der

oorzaken en gevolgen van die oorlogen , welke , in

1792 begonnen , gedurende meer dan twintig jaren

de bron zijn geweest van uitgeftrektere ellende , van

grootere verkwisting van bloed en fchatten , dan

men ooit te voren aanfehouwd heeft. — Ceheel Eu-

ropa kan beflisfen of dezelve in gelijke evenredig-

heid hebben bijgedragen tot bevordering van we-

zenlijke vrijheid en waar geluk ; en wij kunnen het
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of cenc tegenovergeftclde handelwijze niet minder kwaad

zoude aanbrengen V In bet écnige geval tut nug

toe bekend , waar zoodanig een ltellel van Staat-

kunde ftandvastig gevolgd is geworden , werd liet

niet den gelukkigften uiillag bekroond. Het is ons

niet onbekend dat men de bewijzen ten voordeele

van cenen onverbrekelijken vrede uit de gcTciiiedenis

van Pcniylvanie ontkend ,
gewoonlijk beantwoordt

met de tegenwerping , dat daar William Penn en

zijne medgezcllen niet dan met onbefchaafde Indi-

anen te doen hadden , de beginfelen welke in hun

bijzonder geval voldoende bevonden werden , geens-

zins ten regel en leiddraad kunnen verftrekken , in

den doolhoof der ingewikkelde europefche betrek-

kingen. Dit is fchijnbaar gegrond. Maar dewijl de

Engelfchen , de Hollanders en inderdaad alle vorige

Kolonisten in onophoudelijke vijandlchap met de in-

boorlingen hadden geleefd , zal men moeten toellem-

111en , dat indien William Penn de zaak nimmer be-

proefd had , wij dan even veel reden gehad zouden

nebben , om de vestiging eener Volkplanting op

eenen vreedzamen voet voor onmogelijk te verkla-

ren , als de voorftanders van den Oorlog bijbrengen

tegen de mogelijkheid eener algemeene aanneming van

zoodanige vreedzame grondftellingen.

„ Maar hoe zal ," — vraagt men welligt — „ in-

„ dien gij het regtmatige des Oorlogs ontkent , de

„ vrijheid , die uitgelezenfte van alle aardlehe zege-

„ ningen behouden worden ?" Achten wij dan de

vrijheid gering ? Dat verhoede God ! Neen , wij

waarderen haar als het dierbaarftc gefchenk des He-

mels , en op het altaar der vrijheid zouden wij het

beste wat wij bezitten , ja alles willen oporleren

,

uitgezonderd een rein geweten en een leven zonder

vlek. De leer van niet-tcgenltand , in den zin van
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lingen te betalen, dan toen hij de wapenen opnam
ter verdediging van die vrijheid. En waren alle En-
gell'chen Ilampden's geweest, geen Karel zoude ge-

waagd hebben hen te verdrukken
, geen CrouiwefL

om zich van het gezag meester te maken.

Wat binnenlandfche verbeteringen betreft , de on-

dervinding heeft het voldoende bewezen , dat zij zeer

zelden het duurzaam rcfultaat van geweld zijn. Al-

leen de magtige Hem der openbare meen ing , die

item, welke van dag tot dag toeneemt in omvang en

kracht , en tegen wier algemeene , luide verheffing

geen flccht rcgcringslrelfcl langen tijd belland zal

blijven, kan wezenlijke verbeteringen invoeren. Het

was door een plan van lijdzame volharding, van be-

daarde, onbezweken moed, dat het Christendom in-

gang vond onder de menfehen. Waren de eerde

Christenen te wapen gevlogen tot verdediging hun-

ner leerftcllingen , zij zouden hoogstwaarfchijnlijk

voor de geduchte overmagt hunner vijanden hebben

moeten onderdoen. Doch het zwaard was hun
oorlogswerktuig niet , en hunne wapenen waren door

geen aardsch geweld te overwinnen. Het is waar,
de zaak des Christendoms ftond onder de bijzon-

dere befcherming der Goddelijke Voorzienigheid

,

maar mag men niet gelooven dat diezelfde befcher-

ming verleend zal worden aan allen , die , in het

vast vertrouwen op die Voorzienigheid , alle hunne

daden overeenkomdig Gods wil zoeken in te rig-

ten ? Zegt men misfehien dat eenc zoodanige wijze

van handelen eene groote mate van lijdelijke ellende

na zich zoude liepen ; wij antwoorden in de cerfre

plaats : niet zooveel als door maatregelen van da-

delijke tegenftand onveranderlijk wordt te weeg ge-

bragt ; en , in de tweede plaats : wanneer dit flel-

fcl eenmaal aangenomen is , zal de Oorlog geen
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nen worden , waar alle krachten zich konden veree-

nigen en onderling zamen werken tot bevordering

der gemcenc belangen van allen ? Men wende alles

aan om het geweten en het verftand van elk rede-

lijk wezen te overtuigen van de noodzakelijkheid

eencr getrouwe aankleving van vaste gronibeginie-

len. De helft der verkeerdheden en rampen in de

wereld , ontftaat daaruit , dat de mensen die groote

algemeene regelen van het Christendom , zoo juist

berekend om de grootstmogelijke fom van gelukza-

ligheid te verzekeren , verzaakt , en in plaats van

zich ilrikt aan dezelve te houden , zijne toevlugt

neemt tot tijdelijke hulpmiddelen. Dat is het wat

onze ftraten met bedelaars vervult , — wat de aarde

met lijken en bloed bedekt. Mogelijk beweert men,

dat iedere algcmccnc regel uitzonderingen toelaat.

Dit is waar , wanneer men die uitzonderingen be-

doelt , welke van cenen zamcnloop van andere alge-

meene regelen kunnen worden afgeleid , doch het is

onwaar wanneer men fpreekt van dezulke, die ge-

maakt worden enkel ten behoeve van een bijzonder

geval. Indien het evenwel blijkt dat uit de eene of

andere klasfe van uitzonderingen een flellig nadeel

ontftaat , dan moet noodwendig de geheele regel

,

waarvan zij ontleend is , valsch wezen. Wanneer

men toeftemt dat de algemeene aanneming van vre-

delievende grondbcginielen de welvaart des menfehe-

lijken geflachts ten gevolge zoude hebben , hoe kun-

nen , vragen wij dan , deze begin Telen ooit alge-

meen aangenomen worden , zoo lang bijzondere per-

derhevig. Het heeft daarenboven dit vooruit, dat het be-

proefd , en met cenen gunltigen uitflag bekroond is ge-

worden.

/fatm. der Uitgeven,
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men. De meeste dier dwalingen en vo.oroordeelen

welke gelladig vocdlel geven aan de militaire geest-

drift , zijn gegrond, of op cene gebrekkige, onvol-

ledige befchouwingswijze van het mcnfchelijk ge-

ilacht , of op de oppervlakkige aandacht waarmede
bijzondere rampen en ongelukken worden gadegefla-

gen , of op den invloed van het heerfchende ge-

bruik , of wel op de uitfl uitende bewondering der

grootheid van geest en verhevenheid van karakter

welke fomtijds in de bedrijven des krijgsmans door-

(Iralen , doch welke daaraan geenszins onaffchcidelijk

verbonden zijn , zoo als men verkeerdelijk en onge-

lukkiglijk gelooft.

De twisten der Volkeren gelijken , op eene groo-

tere fchaal gebragt , veel naar de twisten van bij-

zondere perfonen. Gelijk een trotsch en baatzuchtig

mensch , naijverig op eene ingebeelde waardigheid

,

bij elke gelegenheid zijne belangen tegen anderer be-

langen overftelt , en waant zich zelven meest te

bevoordeelen door inbreuk te maken op de regten

zijnes naasten: zoo waant ook een Volk, in plaats

van zich zelven te befchouwen als flechts een lid

uitmakende van het groote huisgezin „ verpligt om
„ tot elkanders geluk mede te werken , en belang

„ hebbende bij elkanders welzijn" * — maar al te

dikwerf, dat het, door afbreuk en fchade aan den

handel van vreemde landen toe te brengen zijn eigen

voorfpocd ten top zal voeren. Rede zoowel als

Mcnschlievendheid lecren ons „ dat de bloei van een

„ rijk zich niet verheft op de puinhoopen van een

„ ander" f en dat de welvaart der enkele dcclen al-

tijd bevorderlijk is aan de welvaart van het groot

* Zesde Vcrflag van het Vrcde-Cenootfchap.

f lbid.
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om met verminkte leden , verzwakte ' ligchamen ,

kwijnende gezondheid gedurende de rest hunner da-

gen een vreugdeloos bellaan voort te liepen , zich

zelven tot last en voor hunne utbeftaanden eene

bron van nimmercindigende kwelling en verdriet?

Schildert gij u de teedere gade, welke, uren lang

met nameloozen angst geluisterd hebbende naar het

verwijderde gebulder van dat verfchrikkclijk donde-

rend gefchut , waarvan elke knal een groot aantal

menfehen plotfeling de eeuwigheid inzendt , na het

eindigen van den flag hcnenfnelt — enkel om de

mare te vernemen dat haar echtgenoot, haar vriend,

de befchermer harer geliefde kinderen , hij , dien

zij nog denzelfden morgen aan haren boezem ge-

kneld hield , vol van leven en van hoop , nu koud

en levenloos ligt ukgelïrekt , tusfehen bloedige

,

opeengeftapelde lijken ? Denkt gij aan die verwoeste

akkers , die vernielde dorpen , die brandende (le-

den; die ongelukkige inwoners, genoodzaakt om mid-

den in den nacht eene fch uil plaats te zoeken in het

open veld , ten einde flechts te ontkomen aan de

mishandelingen en de woede der foldatcn ; — en

vooral, houdt gij wel ernltig onder het oog, dat

deze rampen geen ijdel fpel eener verhitte verbeel-

dingskracht , geene herfenfehimmige tafereelen van

verdichte ellende zijn , maar dat zij , nog in deze

dagen * inderdaad geleden worden door wezens van

dezelfde afkomst , wezens welke dezelfde talrijke

behoeften hebben en met een even levendig gevoel

begaafd zijn als gij ?

Het heerfchende overwigt der gewoonte is eene

* 1823. Men denke flechts aan de Griekfche en Co-

lumbiaanfche Vrijheids-oorlogen.
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fcheüi ttisi'chcn twee bcginfclcn welke zoo geheel c\\

al vcrfchillen in oorfprong en (trekking, en men werpt

op beide den /.elfden blaam. Aan den anderen kant

zijn zelfopoffering en moed eerbiedwaardige deugden*

De bewonderaar van roemrijke krijgsbedrijven die

edele hoedanigheden in de daden van zijnen held zien-

de uitblinken, bewijst aan dezelve de ferfchuldigdc

achting, doch met cen kent hij die achting toe aan

gevoelens en handelingen, welke, indien zij niet toe-

vallig met de genoemde hoedanigheden gepaard gingen

,

niets dan onvermengden afkeer zouden inboezemen.

Twee onderfcheidene denkbeelden — het denkbeeld van

grootheid van ziel , en het denkbeeld van vernielende

gewelddadigheid worden aldus vereenigd. Men zegge

toch niet dat zij noodwendig , onafscheidelijk ver-

eenigd zijn. Er is een tijd geweest dat eene daad

van bijzondere wraakneming toegejuicht werd met

dezelfde geestdrift en uit dezelfde oorzaak : men had

het denkbeeld van wraak inddngefmolten met de

denkbeelden van kracht en moed. De oorlog zoo

als die ten tijde van het leenflelfel gebruikelijk was,

werd toenmaals voor zoo eerlijk of zoo noodzake-

lijk gehouden , dat dezelve door de hooge overheid

gewettigd werd. De ongelukkige krijgsgevangenen

aan de hoonende befchimpingen der menigte prijs te

geven , was het toppunt van zegepraal voor liet be-

fchaafde Rome. Alle deze wangevoelens zijn voorbij-

gegaan ; wij zien daarop terug met nieuwsgierige be-

vreemding. Wij verwonderen ons bijna dat zij im-

mer konden beftaan. En zal niet ook eenmaal de

tijd komen , dat de Oorlogen tusfehen Volk en Volk

gerekend zullen worden tot de overblijffelen van

voorbijgegane barbaarschhcid te behooren ; dat de

mensch zal leeren inzien , dat de geest der vrijheid

en heldhaftige belangeloosheid betere bondgenooten
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rtwijnen al die droomen van aardfche niagt en glorie

in liet niet. Wij lagchen om de niets beteekenende

twisten , en de ingebeelde vcelbcduidcndhcid van der-

zclver bewoners, die, even als de kleine bewoners

van een mierenhoop door elkander wemelen en zich

onderling een duim gronds betwisten. Wij gevoelen

liet dan , dat de wezenlijke waarde van den mcDScfa

cenig en alleen beftaat in die verhevenheid van ziel

,

in die oppermagt van den geest over de stof, waar-

door hij den rang der engelen nabijkomt. De moed

van den dapperften fuldaat is inderdaad zoo groote-

lijks afhankelijk van eene bloot dierlijke opwinding,

en is zoo zelden verbonden met al de edeler hoeda-

nigheden van hart en hoofd, dat dezelve eerder met

de iniHnktmatige woestheid des tijgers vergeleken
,

dan met die verhevene grondbeginfelerf gelijk gelteld

verdient te worden , welke den waren held bezielen

en onderftcunen.

Stellen wij ons een man voor , wiens karakter

,

gevormd onder den invloed dezer begin felen , geheel

zuiver is van al wat naar krijgszuchtige begoo-

cheling zweemt. Wij zien hem al de vermogens zij-

ner ziel aanwenden, niet tot vernieling zijner na-

ruurgenooten , maar tot verbetering van hun' toe-

ftand. Zijne vurige , alles omvattende welwillend-

heid bepaalt zich niet binnen de enge grenzen van

plaats , of land , of' Pekte. Onbekommerd om zijn

eigen belang vervolgt hij zijne menschlievende loop-

baan , en verblijdt zich in het gevoel een vriend der

menfehen en een dienstknecht Gods te zijn. Ter-

wijl hij de blindheid zijner broederen betreurt , wijdt

hij geheel zijn leven toe aan hunne verlichting. Het

is waar , niet door het (laai aan te grijpen en naar

liet Oorlogsveld heen te l'poeden , zoekt hij hunne

grieven te herllellen ; maar evenwel hij vormt gcenc
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rcgt ftrijdig is met den geest en de ftrekking des

rhristendoms j — dat de kans om op die wij/.:

cenig eindelijk goed daar te (lellen , uiterst gering

en wisfelvallig is , zelfs in het allergun(rig(te ge-

val ; terwijl dit gebruik uit zijnen aard zelveii , on-

noemelijk veel kwaad aanrigt , daar liet den over-

wonnenen niets dan ellende zonder verzachting aan-

brengt , en den overwinnaar een groot overwigt van

rampen waartegen alleen de onedele blijdichap van

den triomferenden nationalen hoogmoed in de 1'chaal

kan worden gelegd.; — dat het bijna nooit aan het

voorgemelde doel beantwoord ; — dat de zaak des

regts veel beter gehandhaafd kan worden door an-

dere middelen ; — dat het inftandblijven van het-

zelve enkel aan dwaling en misleiding is toe te

ichrijven , laat dan ieder vriend der menschheid mc-

dearbeiden tot deszelfs affchafllng. Dat tocli de

voorftanders van den Vrede zich niet laten ontmoe-

digen door de fchijnbare onuitvoerlijkheid hunner

belangrijke taak. Zij moeten zekerlijk niet verwacli •

ten dat eene gewoonte, zoo diep geworteld in de

vooroordeelen en hartstogten der menfehen fpoedig

zal worden uitgeroeid ; doch zij kunnen zich ten

minlle voorfpcllen , dat nationale Oorlogen niet lan-

ger ten gevalle der driften of luimen van eenige wei-

nigen zullen worden begonnen ; want de openbare

meening vordert reeds met zulke fnelie fchreden , dat

zij redelijker wijze met vertrouwen derzelvcr einde-

lijkc zegepraal mogen verwachten En wanneer zij

bedenken welke gewigtige veranderingen die mee-

ning , nog binnen hun' eigen leeftijd heeft onJer-

gaan ; — de menfchcnhandel (voorheen eene wetti-

ging genietende bijkans even oud ais die des Oor-

logs) niet langer als onfchuldig bepleit ; — de ge-

vaiigenisfen niet langer zoo als voorheen , verblijf-
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hemel de gave der poczij heeft verleend , aan des

hemels eigen zaak ecne kunst wilden toewijden ,

te vaak verkeerdelijk gebezigd om Oorlogsdaden te

bezingen ; dan zouden wij mogen hopen , dat de

ihellc uitbreiding van Christelijke kennis en Christe-

lijke deugd de komst zal verhaasten van dat heerlijk

tijdvak , waarin over de ganfche aarde : „ Het werk

„ der gcregtigheid vrede zijn zal , en de werkin i»e

„ der geregtighcid gerustheid en zekerheid tot in

„ eeuwigheid." *

* Jezaja XXXII: 17.
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